Beste ouders,
Fijn dat jullie dansertje al (opnieuw) is ingeschreven! Maar voor het start, wacht er nog
een deugddoende vakantie en daarna verwachten wij jullie allemaal terug voor een
spetterend dansjaar!
Graag sommen wij nog enkele belangrijke weetjes op:
* Het dansjaar start op maandag 17 september
* Heeft je danser nog iets nodig van kleren/(tap)schoenen dan heten wij jullie van harte
welkom in de dansschool:
- donderdag 30 augustus van 17u-19u
- vrijdag 31 augustus van 16u-19u
- zondag 2 september van 9u-12u
Voor de Zwalmse leerlingen kan dit aangekocht worden in de eerste dansweken.
* Voor ballet is er een uniform vanuit onze dansschool, die je dan op deze opgesomde
dagen kan kopen. Balletpakje -12 jaar, balletpak +12 jaar en balletschoenen vragen wij
bij ons aan te schaffen. Op die manier zijn alle kindjes gelijk in de les.
Voor de andere lessen volstaat sportieve kledij.
* Heb je nieuwe pointes nodig kan je die komen passen op vrijdag 31/8 van 16u-19u en
zaterdag 1/9 van 9u tot 12u. Dan komt er een mevrouw je voeten bekijken en kiest de
beste pointes voor je voet. Graag hiervoor op voorhand in te schrijven via mail.
Voor de Zwalmse meisjes zal dit ook in de eerste dansles gebeuren.
* Het lidgeld wordt twee keer per jaar betaald.
- 1 les/week=85€
- 2 lessen/week=135€
- 3 lessen/week=185€
- 4 lessen/week=235€
- 5 of meer lessen/week=285€
- Halfuur pointes = 30€
=> verzekering is inbegrepen. Mocht er ooit iets gebeuren van kwetsuur tijdens de
dansles, vraag dan zo vlug mogelijk verzekeringspapieren via mail
(info@kreadancediva.be). Deze papieren moeten dan bij de dokter ingevuld worden
en door jullie opgestuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij (binnen de 48u
van de kwetsuur)
=> Kortingen: 2e gezinslid is 10€ korting, vanaf 3e gezinslid 20€ korting
=> Het lidgeld kan cash/bancontact/Payconic/overgeschreven worden met de
vermelding van klas en naam op BE25 7795 9120 0482.
=> Lidgelden kunnen enkel terugbetaald worden op vertoon van een ziektebriefje
en wordt er 25 euro administratiekosten afgehouden.

* Noteer alvast enkele belangrijke data:
• Show in Wevelgem:
- Donderdagavond 23 mei 2019 (Enkel voor de leerlingen van het mb) 1 show
- Vrijdagavond 24 mei 2019: 1 show
- Zaterdag 25 mei 2019: 2 shows
- Zondag 26 mei 2019: 2 shows
=> Net als dit jaar zullen de kinderen van het lager niet aan alle shows moeten
deelnemen. Bij de start van het jaar zal je hierover meer informatie krijgen.
•

Show in Zwalm/Petegem:
- Zaterdag 16 maart 2019: 2 shows
- Zondag 17 maart 2019: 2 shows

•

Paasdanskamp Zwalm/Wevelgem: 8 april 2019 tot 12 april 2019

* Terugbetaling mutualiteit
Via de mutualiteit kan je een deel van het lidgeld terugkrijgen.
Hoe? Vraag naar de juiste documenten bij jouw mutualiteit en vul deze zelf zo veel
mogelijk in. Voor afdeling Wevelgem mag je die papieren in de mutualiteitsbrievenbus
bij het vakje IN (hangt aan het grote prikbord in de cafetaria) steken. Nadat het
afgestempeld is door ons, zal je de papieren terug vinden in het vakje OUT.
Voor de afdeling Zwalm of Petegem is het gemakkelijkste als je ons die papieren
opstuurt (Moorselestraat 127, 8560 Wevelgem). Dan sturen wij jullie die terug op.

PRETTIGE VAKANTIE en tot in september!

